
PIE-tillæg til sagskontrol

Arbejdsprogram Titel Beskrivelse

Bilag 4.1 - Fokusområde - PIE - 

Uafhængighed

A - Overstiger revisionshonoraret med 

mere end 25 %

Af den ordinære stikprøve, udvælg § 21 stk. 3 selskaber, hvor der af 

noteoplysningen om honorar til revisor fremgår andre ydelser end 

revision, der overstiger revisionshonoraret med mere end 25%

B - Grundlaget for opdelingen Indhent det arbejdspapir, der dokumenterer grundlaget for 

opdelingen

C - Time- sags regnskabet Indhent time- sags regnskabet for de udvalgte stikprøver. Undersøg 

hvilke partnere/medarbejdere/specialister, der har anvendt tid på 

sagerne. 

D - Fakturaer Få udskrevet kopier af alle udskrevne fakturaer

E - Indre sammenhæng Undersøg at der er en indbyrdes sammenhæng mellem ovenstående 

materiale.

F - Udfordre den sagsansvarlige Undersøg og udfordre den sagsansvarlige omkring de enkelte ydelser 

og eventuelle konflikter med reglerne om uafhængighed.

G - Skattekalkulationen Undersøg ved gennemgang af revisors dokumentation i sagen, hvem 

der har udarbejdet skattekalkulationen til brug for udarbejdelsen af 

skatten i årsrapporten samt noteoplysningerne om skat.

H - Vederlagsorienterede oplysninger Undersøg ved gennemgang af oplysninger om vederlagsorienterede 

ydelser/forpligtelser efter IAS 19 Employee Benefits – hvem der har 

udarbejdet grundlaget for oplysningerne og indregningerne i 

årsrapporten.

I - Regnskabspraksis Undersøg ved gennemgang af revisors dokumentation på hvilken 

måde revisor eventuelt har bidraget til valg af regnskabspraksis.

J - Bekræftelser på uafhængighed Undersøg om der for teamet og andre involverede på engagementet 

er indhentet bekræftelser på uafhængighed herunder om reglerne for 

investeringer og indberetninger er overholdt.

K - Rotation Undersøg om der er sket rotation efter lovens regler og påse ved 

gennemsyn af time- sags regnskabet at partner i afkølingsperioden 

ikke har deltaget i erklæringsopgaven.

L - Assisteret en større revisionsklient For revisionsvirksomheder, der har separate afdelinger for 

skatterådgivning, transaktion service. Af den ordinære stikprøve 

udvælges større revisionssager, hvor der har været udført assistance. 

M - Leverede ydelser Det undersøges om de leverede ydelser er i overenstemmelse med 

uafhængighedsreglerne.



PIE-tillæg til sagskontrol

Arbejdsprogram Titel Beskrivelse

Bilag 4.9 - Fokusområde- PIE - 

Kvalitetssikringsgennemgang

A - Udvælg kunder Af den ordinære stikprøve, udvælg PIE-virksomheder, hvor der efter 

ISQC 1 og/eller de interne retningslinier er tvungen 

kvalitetssikringsgennemgang.

B - De fornødne kvalifikationer Det undersøges hvem, der har forestået 

kvalitetssikringsgennemgangen og om de har de fornødne 

kvalifikationer.

C - Før eller efter erklæringen Undersøg om gennemgangen er gennemført før eller efter 

underskrivelse af erklæringen.

D - Hvordan er gennemgangen 

dokumenteret?

Undersøg hvordan gennemgangen er dokumenteret ?

E - Sammenhæng mellem registreret tid og 

opgavens opfang

Gennemgå time- sags regnskabet og undersøg om registreret tid for 

gennemgangen ser ud til at afspejle opgavens omfang.

F - Bemærkninger/anbefalinger 

dokumenteret

Undersøg hvordan bemærkninger /anbefalinger fra gennemgangen er 

løst og dokumenteret

G - Uenighed Såfremt der er uenighed mellem sagsansvarlig og de personer, der 

står for kvalitetssikringsgennemgangen, hvordan er dette løst og 

dokumenteret?

H - Større tidsforbrug For de personer i revisionsvirksomheden, der foretager 

kvalitetssikringsgennemgang gennemlæses deres time registreringer i 

time- sags regnskabet med henblik på at se, om der har været større 

tidsforbrug på kvalitetssikringsgennemgang af øvrige 

enkeltengagementer. 


